ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 647
Взето на Редовно заседание с Протокол № 58 от 27.07.2018г.
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за 2018г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Тунджай Наимов – Заместник Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, изречение второ
от ЗОС, предвид изложените в предложение с вх. № 102/17.07.2018 год. на Заместник Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен актуализира годишна Програма за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост за 2018 г., приета с Решение № 556, взето на редовно заседание с
Протокол № 50 от 26.01.2018г. на Общински съвет – Куклен, изменена с Решение № 588, взето с
Протокол № 51 от 07.03.2018 г., Решение № 612, взето с Протокол № 53 от 27.04.2018г., Решение
№ 629, взето с Протокол № 54 от 23.05.2018г. Решение № 638, взето с Протокол № 56 от
29.06.2018г. като включва в нея следните имоти:
1.1. В Приложение № 1, Програма за управление и разпореждане с имотите ,
общинска собственост – част с.Гълъбово, земи по § 4от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище на с.
Гълъбово
ПИ № ПИ № 1078 – частна общинска собственост, в местност ”Пущалото” по плана на
новообразуваните имоти в територията на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с. Гълъбово, община Куклен, с
площ от 896 кв.м., при граници и съседи: Север – ПИ № 1072 – нива на Иван Георгиев Кисов;
Изток – ПИ 1075 – нива на Георги Василев Ламджиев; Юг – ПИ № 9505 – полски път на община
Куклен; Запад – ПИ № 1079 – нива на Йордан Иванов Кисьов, ПИ № 543 – нива на Виктор
Георгиев Атанасов с акт за частна общинска собственост № 1041 от 16.08.2011г.,
Пазарната стойност на имота е в размер на 17 920 лв. ( седемнадесет хиляди и
деветстотин и двадесет лева).
1.2. В Приложение № 1, Програма за управление и разпореждане с имотите ,
общинска собственост – част гр. Куклен, общински УПИ и придаваеми места в
регулация, гр. Куклен
- Придаваема част, с площ от 133 кв.м., попадащи в улична регулация прилежащи към
УПИ Х-1200, кв.4 по регулационния план на гр. Куклен. Съгласно нот. акт № 170, том V, дело
2914/1971г., нот.акт № 98, т.10 Расим Рахимов Бекирефенди е собственик на УПИ X – 1200, с

площ от 550 кв.м., кв. 4 по регулационния план на гр. Куклен, съгласно нот.акт за дарение на
недвижим имот № 88, т.28, ид.7146/97г. Илияз Расим Бекирефенди притежава 1/3 ид.ч. от УПИ
X – 1200 и съгласно нот.акт за дарение на недвижим имот № 87, т.28, ид.7145/97г. Съдкъ Расим
Бекирефенди притежава 1/3ид.ч. от гореописания имот.
Пазарната стойност на имота е в размер на 2 660 лв.(две хиляди шестстотин и
шестдесет лева) без ДДС и 3 192лв. (три хиляди сто деветдесет и два лева) с ДДС.
1.3. В Приложение № 1, Програма за управление и разпореждане с имотите ,
общинска собственост – част гр. Куклен, общински УПИ и придаваеми места в
регулация, гр. Куклен
- Придаваема част, с площ от 79 кв.м., попадащи в улична регулация прилежащи към
УПИ ІХ-1199, кв.4 по регулационния план на гр. Куклен. Съгласно Нотариален акт за продажба
на недвижим имот дело № 6625/93г. от 17.06.1993г. Салимехмед Изет Мюмюн е собственик на
УПИ IХ – 6, идентичен с УПИ ІХ-1199 кв. 4 по регулационния план на гр. Куклен.
Пазарната стойност на имота е в размер на 1 580 лв.(хиляда петстотин и осемдесет
лева) без ДДС и 1 896лв. (хиляда осемстотин деветдесет и шест лева) с ДДС.
1.4. В Приложение № 1, Програма за управление и разпореждане с имотите ,
общинска собственост – част гр. Куклен, общински УПИ и придаваеми места в
регулация, гр. Куклен
- Придаваема част, с площ от 65 кв.м., попадащи в улична регулация прилежащи към
УПИ VІІІ-1998, кв.4 по регулационния план на гр. Куклен. Съгласно Нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот дело № 68, том.36, дело № 11488/92г. Шукри Вели Ходжа е
собственик на УПИ VIII-6, идентичен с УПИ VІІІ-1998, кв. 4 по регулационния план на гр.
Куклен.
Пазарната стойност на имота е в размер на 1 300 лв.(хиляда и триста лева) без
ДДС и 1 560лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева) с ДДС.
1.5. В Приложение № 1, Програма за управление и разпореждане с имотите ,
общинска собственост – част гр. Куклен, общински УПИ и придаваеми места в
регулация, гр. Куклен
- Придаваема част, с площ от 66 кв.м., попадащи в улична регулация прилежащи към
УПИ VІІ-1997, кв.4 по регулационния план на гр. Куклен. Гюлю Адемова Янъкова, Тензиле
Рамадан Исмаилова, Шюкрю Рамадан Янък , Фикри Рамаданов Янъков, Бедри Рамаданов
Янъков и Айдън Рамаданов Янъков съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 59, том. XI, дело № 3304/1965г. и удостоверение за наследници изх. № 2981/17.07.2018г.
са собственици на УПИ VII - 1997, кв. 4 по регулационния план на гр. Куклен.
Пазарната стойност на имота е в размер на 1 320 лв. (хиляда триста и двадесет
лева) без ДДС и 1 584лв. (хиляда петстотин осемдесет и четири лева) с ДДС.
2. Общински съвет Куклен приема приходите, получени от продажбата на
допълнително включените в Програмата имоти да бъдат използвани за обект: Основен ремонт на
ул. "Възраждане" от ул. "Хр.Ботев" до ул. "Опълченска" - 380м.
3. Прогнозните приходи и разходи по програмата да се разчетат по бюджета на община
Куклен за 2018г., както следва:

Увеличава § 40*40 „Постъпления от продажба на земя” с 26 152лв (двадесет и
шест хиляди сто петдесет и два лева) .
Увеличава Дейност 606 § 51*00 – „Основен ремонт”, обект Основен ремонт на ул.
"Възраждане" от ул. "Хр.Ботев" до ул. "Опълченска" - 380м с 26 152лв ( двадесет и шест
хиляди сто петдесет и два лева).
4. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Общината да обнародва актуализираната
годишна Програма по съответния ред.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 9
- 0
- 1
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 648
Взето на Редовно заседание с Протокол № 58 от 27.07.2018г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на точка 1 от Решение № 641, взето на Редовно
заседание с Протокол № 56 от 29.06.2018 г. на ОбС Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 45, ал. 9, във връзка с ал. 7 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА ,
предвид изложените в предложение с вх. № 103/17.07.2018 год. на Кмета на община
Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1.Общински съвет Куклен отменя точка 1 от свое Решение № 641, взето на Редовно
заседание с Протокол № 56 от 29.06.2018 г. на ОбС Куклен;

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 9
- 0
- 1
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 649
Взето на Редовно заседание с Протокол № 58 от 27.07.2018г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за издаване на заповед от Кмета на община
Куклен, за допускане, да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план
– План за улична регулация /ПУП – ПУР
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ
предвид изложените в предложение предложение с вх. № 104/17.07.2018 год. на Кмета на
община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие за издаване на заповед за допускане
изработването на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – план за
улична регулация /ПУП – ПУР/, за част от кв. 28 на УПИ I – 544, съгласно представената
скица – предложение.
2. Общинска съвет Куклен възлага на Кмета на общината изпълнението на
решението.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 10
- 0
- 0
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 650
Взето на Редовно заседание с Протокол № 58 от 27.07.2018г.
ОТНОСНО: Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план
– план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна предназначението на
земеделска земя за „Жилищно застрояване“ на поземлен имот № 138, местност „Царина“
по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с. Гълъбово, община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 124а от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и раздел V, чл. 50, ал. 3
от ППЗОЗЗ, предвид изложените в предложение предложение с вх. № 105/17.07.2018 год.
на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава разрешение за изработване на Подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за промяна
предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване“ на поземлен имот №
138, местност „Царина“ по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с. Гълъбово, община Куклен.
2. Одобрява техническо задание, съгласно изискванията на ЗУТ.
3. Възлага на Кмета на община Куклен, решението на Общински съвет, да се
разгласи с обявление, което да се постави на определеното за това място в сградата на
общината и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен
вестник, съгласно изискванията на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 10
- 0
- 0
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 651
Взето на Редовно заседание с Протокол № 58 от 27.07.2018г.
ОТНОСНО: Преразглеждане на точка 1 от Решение № 645, взето на Редовно
заседание с Протокол № 56 от 29.06.2018г. на ОбС Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов –
Куклен

Заместник Кмет на община

На основание чл.45, ал.9, във връзка с ал.7 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 ЗМСМА,
предвид изложените в предложение предложение с вх. № 106/17.07.2018 год. на
Заместник Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1.Общински съвет Куклен отменя точка 1 от свое Решение № 645, взето на Редовно
заседание с Протокол № 56 от 29.06.2018 г. на ОбС Куклен.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 9
- 0
- 1
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 652
Взето на Редовно заседание с Протокол № 58 от 27.07.2018г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 41.461 – частна общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1
във връзка с чл.45 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Куклен, предвид изложените в предложение предложение с вх.
№ 107/17.07.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване на ПИ № 41.461 – частна общинска собственост, в местност ”Вриш” по плана на
новообразуваните имоти в територията на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Куклен, община Куклен, с
площ от 299 кв.м., при граници и съседи: Север – ПИ № 41.780 – полски път на Община Куклен;
Изток – ПИ № 41.462 – нива на Община Куклен; Юг – ПИ № 41.472 – нива на Валентин Николов
Начев и др., ПИ № 41.473 – нива на Община Куклен; Запад – ПИ № 41.778 – дере на община
Куклен, с акт за частна общинска собственост № 1001 от 13.05.2011г.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 3 588лв. (три
хиляди петстотин и осемдесет и осем лева).
3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна цена от 12 лв./кв.м. (дванадесет
лева на квадратен метър), въз основа на приетата актуална пазарна оценка.
4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на кмета на общината.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 9
- 0
- 1
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 653
Взето на Редовно заседание с Протокол № 58 от 27.07.2018г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 41.462 – частна общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1
във връзка с чл.45 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Куклен, предвид изложените в предложение предложение с вх.
№ 108/17.07.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване на ПИ № 41.462 – частна общинска собственост, в местност ”Вриш” по плана на
новообразуваните имоти в територията на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, гр. Куклен, община Куклен, с
площ от 373 кв.м., при граници и съседи: Север – ПИ № 41.780 – полски път на Община Куклен;
Изток – ПИ № 41.804 – нива на н-ци на Георги Костов Мундев; Юг – ПИ № 41.472 – нива на
Валентин Николов Начев и др.; Запад – ПИ № 41.461 – нива на община Куклен, с акт за частна
общинска собственост № 1021 от 21.06.2011г.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 4 476лв.
(четири хиляди четиристотин седемдесет и шест лева).
3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна цена от 12 лв./кв.м. (дванадесет
лева на квадратен метър), въз основа на приетата актуална пазарна оценка.
4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на кмета на общината.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 9
- 0
- 1
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 654
Взето на Редовно заседание с Протокол № 58 от 27.07.2018г.
ОТНОСНО: Продажба на ПИ № 1078 – частна общинска собственост.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1
във връзка с чл.45 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Куклен, предвид изложените в предложение предложение с вх.
№ 110/17.07.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с
тайно наддаване на ПИ № 1078 – частна общинска собственост, в местност ”Пущалото” по плана
на новообразуваните имоти в територията на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с. Гълъбово, община Куклен, с
площ от 896 кв.м., при граници и съседи: Север – ПИ № 1072 – нива на Иван Георгиев Кисов;
Изток – ПИ 1075 – нива на Георги Василев Ламджиев; Юг – ПИ № 9505 – полски път на община
Куклен; Запад – ПИ № 1079 – нива на Йордан Иванов Кисьов, ПИ № 543 – нива на Виктор
Георгиев Атанасов с акт за частна общинска собственост № 1041 от 16.08.2011г.
2. Общински съвет Куклен приема пазарната оценка на имота в размер на 17 920лв.
(седемнадесет хиляди деветстотин и двадесет лева).
3. Общински съвет Куклен определя начална тръжна цена от 20 лв./кв.м. (двадесет лева
на квадратен метър), въз основа на приетата актуална пазарна оценка.
4. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на решението на кмета на общината.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 9
- 0
- 1
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 655
Взето на Редовно заседание с Протокол № 58 от 27.07.2018г.
ОТНОСНО: Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Ердуан Мехмед – Председател на ПК по
образование, култура, социална политика, младежта и спорта.

здравеопазване,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5 от Правилника за отпускане на
еднократни финансови помощи на жители на община Куклен, чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс, предвид изложените в предложение предложение с вх. №
111/17.07.2018 год. на Председателя на ПК фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1.Общински съвет Куклен дава съгласие за отпускане на еднократни парични помощи, съгласно
Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Куклен, на основание
долупосочените разпоредби от същия както следва:
1.1 Шабан Юсеин Карахалил от гр. Куклен, ул. „Бреза” № 2 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.2. Али Хасанов Гаренов от гр. Куклен, ул. „Родопи” № 30 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.3. Георги Емилов Атанасов от гр. Куклен, ул. „Божаница” № 40 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.4. Жанка Илиева Узунова от гр. Куклен, ул. „П. Хитов“ № 1 – 100 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.5. Сание Мустафова Аджемова от гр. Куклен, ул. „П. Хилендарски“ № 7 – 100 лв. съгласно чл. 5, ал. 6
1.6. Йорданка Стоянова Стефанова от гр. Куклен, ул. „Плиска“ № 25 – 100 съгласно чл. 5, т. 6
1.7. Атанаска Иванова Реджепова от гр. Куклен, ул. „Славянска“ № 40 – 300 лв. съгласно чл. 5, т. 1
1.8. Георги Насков Ангелов от гр. Куклен, ул. „Д. Чинтулов“ № 3 – 250 лв. съгласно чл. 5, т. 6
1.9. Десислава Огнянова Георгиева – Горунова от гр. Куклен, ул. „Радецки“ № 10 – 200 съгласно чл.5, т. 1
1.10. Хафизе Наим Рамаданова от гр. Куклен, ул. „Студенец“ № 18 – 200 съгласно чл.5, т. 1
2. Средствата да се осигурят от § 42*14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
3. Общински съвет Куклен допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
4. Общински съвет Куклен възлага на Кмета на Община Куклен изпълнението на решението.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 10
- 0
- 0
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 656
Взето на Редовно заседание с Протокол № 58 от 27.07.2018г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на право на преминаване с площ от
185 кв.м. през общински ПИ № 029018, целия с площ от 38.548 дка, НТП – изкуствена
водна площ, публична общинска собственост, м. „Кайнаклъка” землище гр. Куклен за
осигуряване на достъп до ПИ № 029142 с площ от 0.819 дка., м. „Кайнаклъка”, землище
гр. Куклен, собственост на Атанас Илиев Мавродиев.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.192, ал.5 от ЗУТ, чл.8,
ал.1 от ЗОС, предвид изложените в предложение предложение с вх. № 112/20.07.2018
год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие за учредяване право на преминаване с
площ от 185 кв.м. през общински ПИ № 029018, целия с площ от 38.548 дка, НТП –
изкуствена водна площ, публична общинска собственост, м. „Кайнаклъка“ землище гр.
Куклен за осигуряване на достъп до ПИ № 029142, с площ от 0.819 дка., м. „Кайнаклъка“
землище гр. Куклен, собственост на Атанас Илиев Мавродиев.
2. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на Решението на Кмета на
Общината.
Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 10
- 0
- 0
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 657
Взето на Редовно заседание с Протокол № 58 от 27.07.2018г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на право на преминаване с площ
144 кв.м. през общински ПИ № 026313, целия с площ от 3.017, НТП – пасище, мера,
публична общинска собственост, м. „Бара”, землище гр. Куклен за осигуряване на
достъп до ПИ № 026230, с площ от 2.837дка, м. „Бара” землище гр. Куклен, собственост
на Динко Стоянов Андонов и Васил Розалинов Белев.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.192, ал.5 от ЗУТ, чл.8,
ал.1 от ЗОС, предвид изложените в предложение предложение с вх. № 113/20.07.2018
год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие за учредяване право на преминаване с
площ от 144 кв.м., през общински ПИ № 026313, целия с площ от 3.017 дка, НТП –
пасище, мера, публична общинска собственост, м. „Бара”, землище гр. Куклен за
осигуряване на достъп до ПИ № 026230 с площ от 2.837дка, м. „Бара” землище гр.
Куклен, собственост на Динко Стоянов Андонов и Васил Розалинов Белев.
2. Общински съвет Куклен възлага изпълнение на Решението на Кмета на Общината.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 9
- 0
- 1
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 658
Взето на Редовно заседание с Протокол № 58 от 27.07.2018г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие и разрешение за изработване на Подробен
устройствен план – ПУП – ПРЗ за изменение на уличната регулация на УПИ I – 107,
УПИ II – 122, УПИ III – 104, УПИ IV – 103 кв. 4 и УПИ VI – 124, УПИ VIII – 126, кв. 5
по регулационния план на с. Гълъбово, общ. Куклен одобрен със Зап. № 1080/1981 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т. 1 и чл. 135, ал. 5
от ЗУТ, предвид изложените в предложение предложение с вх. № 114/20.07.2018 год. на
Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие и разрешение за изработване на Подробен
устройствен план – ПУП – ПРЗ за изменение на уличната регулация на УПИ I – 107, УПИ
II – 122, УПИ III – 104, УПИ IV – 103 кв. 4 и УПИ VI – 124, УПИ VIII – 126, кв. 5 по
регулационния план на с. Гълъбово, общ. Куклен одобрен със Зап. № 1080/1981 г.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 10
- 0
- 0
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 659
Взето на Редовно заседание с Протокол № 58 от 27.07.2018г.
ОТНОСНО: Приемане на дарение в полза на община Куклен от „КЦМ“ АД.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Христо Божинов – Заместник Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 225 от ЗЗД; чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС,
и чл. 14, ал. 1, т. 2, б.”в” от Наредба № 31 за реда за получаване и управление на дарения от община
Куклен и чл. 60, ал.1 от АПК, предвид изложените в предложение предложение с вх. № 117/23.07.2018
год. на Заместник Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШИ
1. Общински съвет Куклен приема предложеното дарение от „КЦМ 2000”АД, с ЕИК 115526612,
със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Асеновградско шосе”, представлявано от Главния
изпълнителния директор – инж. Румен Цонев, изразяващо се в безвъзмездно организиране на участие на
детски танцов състав в международен детски фестивал - нощувки, храна, застраховки, по „Програма за
социално партньорство с община Куклен” в размер на 13 000,00 лв. и предоставяне на парични средства за
осигуряване на транспорт от гр. Куклен до летище София и обратно на стойност 864 лв. Общата стойност
на дарението е в размер на 13 864,00 лева /тринадесет хиляди осемстотин шестдесет и четири лева /.
2. Общински съвет Куклен допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
3. Упълномощава Кмета на Община Куклен в изпълнение на настоящото решение да сключи
договор за дарение с „КЦМ 2000”АД, с ЕИК 115526612, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
ул.”Асеновградско шосе”, представлявано от Главния изпълнителен директор – инж.Румен Цонев,
съгласно одобрения проект-договор за дарение.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 10
- 0
- 0
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 660
Взето на Редовно заседание с Протокол № 58 от 27.07.2018г.
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 446, взето на Редовно заседание с Протокол № 38
от 26.05.2017 г. поради допусната очевидна фактическа грешка.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2 от АПК , предвид изложените в
предложение предложение с вх. № 118/25.07.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ

1. Общински съвет Куклен изменя свое Решение № 446, взето на Редовно заседание с
Протокол № 38 от 26.05.2017 г., като в текста на т.1, цифрите: „УПИ VII – 1997, УПИ VIII – 1998
”, се заменят с цифрите: „УПИ VII – 1197, УПИ VIII – 1198”.
2. В останалите си части Решението остава непроменено.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:

- 10

Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”

- 9
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- 1
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 661
Взето на Редовно заседание с Протокол № 58 от 27.07.2018г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на право на преминаване и прокарване
чрез примостване през общински ПИ № 002375, с площ от 0.290дка, НТП – канал, публична
общинска собственост, м. „Св. Влас” землище с. Гълъбово за осигуряване на достъп до ПИ №
002219 м. „Кленът” землище с. Гълъбово, собственост на Маргарита Благова Гарова и Атанас
Петров Гаров.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 192, ал. 5 и чл. 193, ал. 6 във
връзка с чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, предвид изложените в предложение
предложение с вх. № 119/25.07.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие в полза на Маргарита Благова Гарова и Атанас
Петров Гаров да се учреди право на преминаване и прокарване чрез примостване с площ от
42.52кв.м. през общински ПИ № 002375, целия с площ от 0.290дка, НТП – канал, публична
общинска собственост, м. „Св. Влас” зем. с. Гълъбово за осигуряване на достъп до ПИ №
002219, с площ от 0.947дка, м. „Кленът” землище с. Гълъбово, собственост на Маргарита
Благова Гарова и Атанас Петров Гаров.
2. Всички разходи, свързани с изграждането на съоръжението за примостване са за сметка
на лицето на което се учредява право на преминаване.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
Присъствували:
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Гласували
“за”
“против”
“въздържали се”
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ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Ердуан Мехмед

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ
№ 662
Взето на Редовно заседание с Протокол № 58 от 27.07.2018г.
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Куклен в полза на ДФ „Земеделие“
- Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г.
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7 от Наредба 1 от 22.01.2016г. За
прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., предвид изложените в
предложение предложение с вх. № 120/25.07.2018 год. на Кмета на община Куклен фактически
основания,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КУКЛЕН

РЕШИ
1. Общински съвет Куклен дава съгласие да бъде издадена Запис на заповед в полза на ДФ
„Земеделие“ - Разплащателна агенция в размер на 100 000.00 /сто хиляди лева/, със срок за
предявяване за плащане – до 30.06.2019г. във връзка с авансово плащане по Подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020г., за което авансово плащане ще кандидатства Сдружение МИГ – Куклен –
Асеновград пред ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на община Куклен изпълнение на решението.

Общ брой на Общинските съветници: - 13
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